'Leer van de vijgenboom deze les:
zo gauw zijn takken uitlopen
en in blad schieten,
weet je dat de zomer in aantocht is.'
n.a.v. Matteüs 24,32
Dienst van de heilige Schrift en de Gebeden
op Eeuwigheidszondag,
in de Oude Lutherse Kerk aan het Spui
Amsterdam, 22 november 2020
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Voorganger in deze viering: ds. André van der Stoel
Orgel:
Henk Verhoef
Zang:
Ensemble o.l.v. Nannie Schuller
Lector:
Betty Bos
Koster:
Haro Jansen
Pastoraat, zorgdragen voor elkaar
 Wilt u graag eens een gesprek met een van onze pastorale
bezoekers?
 Zou u met enige regelmaat bezocht willen worden?
 Bent u ziek, of wordt u opgenomen in het ziekenhuis of elders?
 Weet u van anderen dat ze ziek zijn of mist u iemand in de diensten?
Laat het ons weten! Zo kunnen we zorgdragen voor elkaar.
Stuur een mailtje naar Marianne Starke of bel haar. Zij coördineert het
pastorale bezoekwerk.
Email: mariannestarke@hotmail.com, tel: 06-50635693
Voor persoonlijke gesprekken, geestelijke begeleiding en crisis
pastoraat (ernstige ziekte, overlijden, andere crises) kan men direct
contact met een van de predikanten opnemen:
 ds. Marieke Brouwer: 020-6422373 Centrum en Huis op het Spui
mariekebrouwer@luthersamsterdam.nl
 ds. André van der Stoel: 06-15598246 Zuid en Lutherse Hofjes
andrevanderstoel@luthersamsterdam.nl
 ds. Andreas Wohle:
06-20195027
Centrum en Noord
a.woehle@luthersamsterdam.nl

De volgende viering in de Oude Lutherse Kerk is op zondag
29 november om 10.30 uur. Ds. Marieke Brouwer zal in deze
viering van Schrift en Gebed voorgaan.

Onderzoek alles en bewaar het goede!
www.luthersamsterdam.nl
2

Afbeelding voorzijde: Een uitlopende vijgenboom, Marc
Pascual, https://pixabay.com/photos/fig-tree-outbreak-sproutspring-2170921/ , d.d. 11-11-2020
Orgelmuziek
Intocht onder het luisteren naar Lied 765: 1, 2, 5 en 6
(gemeente gaat staan)

3.

En wie zal het zaad onderscheiden,
het zij tot verval of tot eer?
Uw regen geeft regen aan beide,
uw zon ziet op beide terneer.

5.

Wij groeien de aarde te boven,
wij rijpen in weer en in wind,
totdat Gij in garven en schoven
de mensen tezamen bindt.

6.

En als Gij ons brengt in uw schuren
ten tijde der eeuwigheid,
o laat ons het dorsen verduren
waarmee Gij het graan onderscheidt!
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VOORBEREIDING
De Voorbereiding
V:
G:
V:
G:
V:
G:
V:
G:

(gemeente blijft staan)

In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige
Geest.
AMEN
Onze hulp is in de naam van de Heer
DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT.
Heer, vergeef ons al wat wij misdeden
EN LAAT ONS WEER IN VREDE LEVEN.
De Heer ziet en vergeeft al ons tekortschieten,
onze zonden, en wij worden als Gods kinderen
op de weg gezet van nieuw leven. 
AMEN
(gemeente gaat zitten)

Welkom
Psalm 50: 1 en 11
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11. Zo spreekt de Heer: al wie in dankbaarheid
aan Mij het offer van zijn leven wijdt,
houdt Mij in eer en heeft mijn wil verstaan.
Hij baant de weg, waarlangs mijn heil kan gaan.
Hij zal het zien, hij zal het zelf ervaren:
Ik zal mijn vrede aan hem openbaren.
Kyrie (Roep om ontferming )
Voorganger: 'Laten we de Heer zingend aanroepen voor de nood
en de pijn op deze wereld en hem prijzen omdat zijn
barmhartigheid geen einde heeft.'
Aus Tiefer Not Schrei Ich zu dir, Heinrich Schutz (1585-1672)
1.

Aus tiefer Not schrei ich zu dir,
Herr Gott, erhör mein Rufen,
Dein gnädig Ohren kehr zu mir,
Und meiner Bitt sie öffen,
Denn so du willst das sehen an,
Was Sünd und Unrecht ist getan,
Wer kann, Herr, vor dir bleiben?

1. Uit diepe nood schreeuw ik naar u
Heer God, luister naar mijn roepen
Keer uw genadige oren naar mij
toe,
En open ze voor mijn verzoek,
Want als u aanziet,
welke zonde en onrecht zijn
gedaan,
Wie kan, Heer, voor u bestaan?

2.

Bei dir gilt nichts denn Gnad und
Gunst,
Die Sünde zu vergeben,
Es ist doch unser Tun umsonst
Auch in dem besten Leben,
Vor dir niemand sich rühmen kann,
Des muss dich fürchten jedermann
Und deiner Gnaden leben.

2. Bij u telt enkel genade en gunst
om zonde te vergeven.
Onze daden dragen niets bij,
zelfs het beste van het leven niet.
Voor u kan niemand opscheppen
Iedereen moet ontzag voor u
hebben
en uw genade leven.

3.

Darum auf Gott will hoffen ich
Auf mein Verdienst nicht bauen,
Auf ihn mein Herz soll lassen sich
Und seiner Gnade trauen,
Die mir zusagt sein wertes Wort,

3. Daarom hoop ik op God
en reken niet op mijn verdiensten.
Mijn hart rust op hem
en vertrouwt op zijn genade.
Die tegen mij zijn waardevol
woord spreekt,
Dat is mijn troost en veilig
toevluchtsoord,
Daar zal ik altijd op wachten.

Das ist mein Trost und treuer Hort,
Des will ich allzeit harren.
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Gloria Patri

Groet

HET WOORD
Zondagsgebed
Lied

Adem in ons

Taizé 16

Refrein: Adem in ons, Heilige Geest
Solo's
1. God, die Jezus opgewekt heeft uit de dood, zal ook jullie
het leven geven door zijn Geest, die in jullie woont.
2. Heilige Geest, U bent adem, geef ons leven; U bent balsem,
genees onze wonden; U bent vuur, verwarm onze harten; U
bent licht, leid onze voeten.
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Lezing uit het Oude Testament: Daniël 12,1-4
Muzikaal intermezzo
Lezing uit het Evangelie
V: "Lezing uit het Evangelie naar Matteüs hoofdstuk 24, de
verzen 14 tot en met 35."
(Gemeente gaat staan)
V: "God, wij loven u dag na dag, uw naam zullen wij altijd
prijzen. Halleluja."
(Psalm 44, 9)

V: [lezing van het Evangelie]
V: "In de woorden uit de Schrift horen wij Het Woord van de
Levende God."
Acclamatie

(Gemeente gaat zitten)
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Verkondiging
ANTWOORD
Lied 460: 1-4

2.

– Tekens aan sterren, zon en maan,
hoe zal de aarde dat bestaan?
Zo spreekt de Heer: verheft u vrij
want uw verlosser is nabij.

3.

Wanneer de zee bespringt uw land
en slaat u ’t leven uit de hand,
weet in uw angst en stervenspijn:
uw dood zal niet voor eeuwig zijn.
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4.

Zie naar de boom, die leeg en naakt
in weer en wind te schudden staat;
de lente komt, een twijg ontspruit,
zijn oude takken lopen uit.

Inzameling van de gaven.
De collecte is voor de helft bestemd voor het werk van onze
gemeente en de andere helft is voor het werk van de diaconie.
Vandaag gaat dat diaconale gedeelte naar onze Stille Hulp
Eén op de vijf Amsterdammers leeft in armoede, van de
kinderen zelfs één op de vier. Niet alleen buiten of aan de rand
van onze Lutherse gemeenschap, maar ook daarbinnen. Ook
Amstelveen en Haarlem hebben een arme kant.
Gemeentediakenen en het Diaconaal Centrum ‘In de Zwaan’
komen ermee in aanraking, en proberen te helpen. Vaak door
mee te zoeken naar zogenaamde voorliggende voorzieningen
(recht op toelagen en subsidies, kwijtscheldingsmogelijkheden
etc.), maar soms vallen mensen tussen wal en schip en moet er
financiële bijstand geleverd worden. De Diaconie helpt dan
waar geen andere helpers zijn, ongeacht geloof of afkomst. In
2019 deden we dat voor ruim € 20.000. Dit gebeurt met zorg en
onder strikte geheimhouding, immers voor de meeste mensen is
het niet gemakkelijk om hulp
te vragen. Met uw bijdrage
kunnen we doorgaan met het
geven van deze stille hulp
aan gemeenteleden en
stadgenoten.
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Ook tijdens de corona crisisperiode kunt u het werk van onze
gemeente steunen met een gift. U kunt gemakkelijk doneren via
de betaallink in de beschrijving onder de video van de
livestream. U kunt ook de QR-code scannen hiernaast is
weergegeven, of een gift overmaken naar NL45ABNA0543629945
t.n.v. College van Kerkrentmeesters ELG Amsterdam. Voor meer
informatie over doneren zie:
https://www.luthersamsterdam.nl/ Bij voorbaat hartelijk dank
voor uw gift.
Muziek onder de collecte
Gebed over de gaven 
Lied
Heer herinner U de namen NLB 730: 1-3
Compositie Herman Strategier, tekst Matteüs Verdaasdonk
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2.

Heer, herinner u hun luisterend
wakker liggen in de nacht
en hun roepen in het duister,
de armzaligheid van hun kracht,
en wil zeer aandachtig lezen
in de rimpels van hun huid
de verscheurdheid van hun wezen,
en wis hunne zonden uit.

Noemen van de namen van hen uit onze gemeenschap die
het afgelopen jaar ontslapen zijn.
Ten behoeve van de gedachtenisdienst op 1 november 2020 in
de Kloosterkerk (Den Haag) schreven ds. Rienk Lanooy en Gerda
Hoekstra een aanvullende strofe bij lied 730:
Heer, wil ook mijn trooster wezen
draag mij, ken mij, zie mij aan.
Wees er om mijn ziel te lezen
in de lichtglans van uw naam.
Voed mij met herinneringen,
leer mij reizen door de pijn,
zo vertrouw ik: in uw Liefde
zal geen mens vergeten zijn.
Moment om thuis en in de kerk een kaars aan te steken voor
hen wiens namen wij willen gedenken.
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Kwintessens zingt 'A Clare Benediction' van John Rutter.
May the Lord show his mercy
upon you
May the light of his presence
be your guide:

Moge de Heer je zijn
barmhartigheid tonen.
Moge het licht van zijn
aanwezigheid jouw gids zijn:

May he guard you and uphold
you;
May his spirit be ever by your
side,

Moge hij je beschermen en
ondersteunen;
Moge zijn geest altijd aan je
zijde zijn,

When you sleep, may his
angels watch over you
When you wake, may he fill
you with his grace:

Mogen zijn engelen over je
waken als je slaapt
Moge hij je vervullen met zijn
genade als je wakker wordt:

May you love him and serve
him all your days
Then in heaven may you see
his face.

Moge je van hem houden en
hem al je dagen dienen
En moge je zijn gezicht zien
wanneer je in de hemel komt.

Dankgebed, voorbeden, stil gebed en Onze Vader

Na elke voorbede die eindigt op: "zo bidden wij…" antwoordt de
gemeente met de gesproken acclamatie 368j:
Allen:

Heer, hoor ons bidden, laat komen uw rijk!

ONZE VADER DIE IN DE HEMELEN ZIJT
(gezamenlijk)
UW NAAM WORDE GEHEILIGD
UW RIJK KOME, UW WIL GESCHIEDE
OP AARDE ZOALS IN DE HEMEL.
GEEF ONS HEDEN ONS DAGELIJKS BROOD
EN VERGEEF ONS ONZE SCHULD
ZOALS OOK WIJ ONZE SCHULDENAARS VERGEVEN.
LEID ONS NIET IN VERZOEKING,
MAAR VERLOS ONS VAN HET KWADE.
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WANT U IS HET RIJK EN DE KRACHT EN DE HEERLIJKHEID
IN EEUWIGHEID. AMEN
Vredegroet
Let op: i.v.m. het coronavirus blijven wij bij de vredegroet op
onze plaats en raken wij elkaar niet aan. U kunt elkaar groeten
door bijvoorbeeld uw rechterhand op uw hart te leggen en een
kleine buiging te maken.
V: De vrede van de Heer zij met u allen.
G: AMEN
V: Geeft elkaar een teken van vrede met de woorden
DE VREDE VAN CHRISTUS of VREDE EN ALLE GOEDS
Slotlied 753: 1, 2, 3, 5 en 6

(gemeente gaat staan)

2.

Daar is het altijd lentetijd,
in bloei staat elke plant.
Alleen de smalle doodszee scheidt
ons van dat zalig land.

3.

Men ziet het veld aan de overkant
in groene luister staan,
als Israël ’t beloofde land
zag over de Jordaan.
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4.

Maar ach de stervelingen staan
hier huiverend terzij,
en durven niet op weg te gaan,
het duister niet voorbij.

6.

God, laat ons staan als Mozes hier
hoog in uw zonneschijn,
en geen Jordaan, geen doodsrivier
zal scheiding voor ons zijn.

Heenzending en Zegen 
Orgelmuziek
Wilt u reageren op de inhoud van deze viering? Wij stellen uw
mening en gedachten zeer op prijs. U kunt reageren via e-mail:
andrevanderstoel@luthersamsterdam.nl Ook kunt u de tekst van
de preek van vanochtend opvragen.
Er wordt gewerkt aan het verbeteren van de kwaliteit van de
livestreams van de erediensten. Wilt u reageren naar aanleiding
van deze livestream? Wij stellen uw feedback zeer op prijs. U
kunt reageren via de link van het feedbackformulier in de
beschrijving onder de video van de livestream.
Ook als u van nieuws uit onze gemeente op de hoogte wilt
blijven stellen wij het op prijs als u ons dat via email te kennen
geeft (guidoleerdam@gmail.com). Wij zullen u dan desgewenst
op de lijst van de NIEUWSBRIEF plaatsen.

VIERINGEN vanuit de Oude Lutherse Kerk, 10.30 uur
29 november
6 december

ds. Marieke Brouwer
Eerste Advent
Viering van Schrift en Gebed
ds. Andreas Wöhle
Tweede Advent
Viering van Schrift en Gebed
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6 december

13 december
20 december

Bediening van de Heilige Doop aan
Lieke Elisabeth Maria Everdina Romeijn
ds. Andreas Wöhle
17.00 uur
Oecumenische Nicolaasviering vanuit de Raad
van Kerken Amsterdam. Om 17.00 uur te
volgen via het YouTubekanaal van onze
gemeente.
ds. Harry Donga
Derde Advent
Viering van Schrift en Gebed
mw. drs. Elsa Aarsen
Vierde Advent
Viering van Schrift en Gebed

Knutsel een kerstkaart voor elkaar

Dit jaar zal de kersttijd minder feestelijk en moeilijker zijn dan anders.
Om met elkaar ook tijdens de feestdagen in verbinding te blijven en om
elkaar op te vrolijken en moed in te spreken hebben we een
kerstkaarten actie bedacht: Knutsel een kerstkaart voor elkaar.
Iedereen die zich betrokken voelt bij de gemeente wordt uitgenodigd
om zelf één of meer kerstkaarten te maken met een persoonlijke
boodschap voor de kersttijd en het nieuwe jaar.
Onze oproep is dan ook: plak, teken, knip, verf een kerstkaart voor een
ander, zet uw eventuele kinderen of kleinkinderen aan het werk en
schrijf er een kerstboodschap in met uw naam en adres. Het is leuk om
te doen en iedereen kan het. En u krijgt, als er genoeg mensen
meedoen, een zelfgemaakte kaart met goede wensen van een
gemeentelid terug. Een opkikkertje met kerst! Mocht u echt geen zin
hebben om er ze zelf te maken, maar u wilt wel graag iemand van onze
gemeente met een kerstkaart verrassen, stuur dan een of meerdere
kaarten met een persoonlijke boodschap naar ons op. Wij zorgen dat de
kaarten op tijd verstuurd worden in de gemeente.
U kunt uw kaarten inleveren bij de ingang van de kerk als u een
kerkdienst bezoekt in de Oude Lutherse, of u kunt ze opsturen naar: ds.
Marieke Brouwer Maasstraat 152 3 hoog 1079BK Amsterdam. U kunt de
kaarten ook bij haar in de bus doen, ook kunt u de kaarten in de
brievenbus doen van de kerk, op Handboogstraat 6. Schrijft u dan: ‘
kerstkaartenactie t.a.v. kerkelijk bureau’ op de envelop. Lever uw
kerstkaart( en) in voor 10 december.
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Tentoonstelling Kerken & Slavernij
(Heropend en verlengd)
In november is het 45 jaar geleden dat Suriname onafhankelijk werd
van Nederland. Nederlandse kerken speelden een belangrijke rol in
de kolonie: zij introduceerden (medische) zorg en educatie, maar
droegen ook bij aan het in stand houden en legitimeren van de
slavernij. Op 15 juni 2013 maakte de Raad van Kerken in hun
“Verklaring over het slavernijverleden “ officieel excuses voor hun
betrokkenheid bij de slavernij.
In de tentoonstelling Kerken & Slavernij in het Luther Museum
Amsterdam zal de rol van verschillende kerken in het slavernijverleden
worden onderzocht – waarbij met name Suriname centraal zal staan.
Specifiek zal er in de tentoonstelling worden ingegaan op de rol die de
kerk speelde op de plantages en in het legitimeren van de slavernij. Ook
is er aandacht voor religieuze abolitionisten, spirituele invloeden en de
uiteenlopende ervaringen aangaande het geloof voor zwart en wit:
structuren wiens erfenis in de vorm van misvattingen en onbegrip tot op
de dag van vandaag in de geloofsgemeenschappen doorwerkt.
Kerken & Slavernij loopt van 1 november t/m 31 januari 2021 2020 in
het Luther Museum Amsterdam. De tentoonstelling is samengesteld door
curator Vincent van Velsen, in samenwerking met de werkgroep
Heilzame Verwerking
Slavernijverleden van
de Evangelische
Lutherse Raad.
U kunt de
tentoonstelling
bezoeken met een
regulier ticket voor het
museum. Reserveren is
verplicht.

De Maarten Luther Kerk in Paramaribo
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